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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, personlig
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hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, mærkning

5540 Ullerslev

herunder allergener, registrering fx ved import og samhandel,

39697211

økologi, FKM samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkning: Opbevaring og adskillelse på lager samt
1

virksomhedens mundtlige gennemgang af varemodtagelse og

1

distribution med egen varebil.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Kontrolleret rengøring af lagerlokale, herunder

1

gulve og vægge.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Kontrolleret vedligeholdelse af lagerlokale,

1

herunder skadedyrsikring af port. Virksomheden vil få opsat
skinne til opsætning på port, da denne ikke lukker helt tæt til
underlaget.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse og HACCP-plan:
Stikprøvevist kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for
samhandel og salg af øl. Virksomheden har ikke udpeget nogen
CCP'er. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapporter på egen hjemmeside. Virksomheden har
ikke fået linket til den nye virksomhed på samme adresse.
Virksomheden har ændret selskabsform. Forholdet vurderes
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at
de straks vil få det rettet.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
allergener på diverse typer øl. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed et led frem og et led tilbage på Cider
fra Frankrig. Ingen anmærkninger.
Ydet generel vejledning om kravet til mærkning ved indhold af

X

sødestoffer. Vejledt konkret om løsningsforslag til mærkning af
fustager, herunder hvordan disse kan mærkes på dansk med
allergene ingredienser samt eventuel ingrediensliste.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens aktiviteter stemmer overens med det der er registreret ved
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at virksomheden har importregistrering. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om regler for fødevarekontaktmaterialer. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for indhentning af overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer, herunder at
bilag 4 i plastforordningen (10/2011) kan anvendes ved kontrol af om overensstemmelseserklæringer
overholder de nødvendige oplysninger. Vejledt generelt om særlige danske regler for indhold af bly og cadmium
i glas, herunder at grænseværdier for bly og cadmium kan findes i bilag 4 i bekendtgørelse 1248 af 30.oktober
2018. Medtaget overensstemmelseserklæring til intern vidensdeling.
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